OPATRENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 1/2019
z 19. augusta 2019,
ktorým sa ustanovujú druhy výrobkov obranného priemyslu
pre všeobecnú transferovú licenciu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. e) zákona č. 392/2011
Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon“) ustanovuje:
§1
Všeobecná transferová licencia sa vzťahuje na výrobky obranného priemyslu uvedené v prílohe č. 1
na predvádzanie a hodnotenie, v prílohe č. 2 na opravu a údržbu a v prílohe č. 3 na vystavovanie.
§2
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2019.

Peter Žiga
minister

Príloha č. 1
k opatreniu č. 1/2019
VŠEOBECNÁ TRANSFEROVÁ LICENCIA
podľa § 24 ods. 2 písm. c) zákona na predvádzanie a hodnotenie
VM číslo
VM 1
VM 2
VM 3

VM 4
VM 5

VM 6

VM 7

VM 8

Zoznam kategórií VM
Zahrnutá
Zahrnutá
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. submunícia, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o kazetovej munícii,,
2. terminálovo navádzané strely,

3. munícia, projektily a patentné náboje špeciálne konštruované na vojenské
účely.
Zahrnutá
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. podpoložka VM 5 písm. b) systémy na zameranie, stanovenie, určenie vzdialenosti,
sledovanie a stopovanie cieľa, zariadenia na detekciu, fúziu dát, rozpoznanie alebo
identifikáciu; a zariadenia na integráciu senzorov,
2. podpoložka VM 5 písm. c) prostriedky obrany pre položky uvedené vo VM 5
písm. a) alebo VM 5 písm. b).
Všetky výrobky by sa mali dodávať bez šifrovacieho komponentu a bez integrovanej
databázy.
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:

1. kompletné vozidlá, ktoré patria do podpoložky VM 6 písm. a),
2. podvozky a strelecké veže, ktoré patria do podpoložky VM 6 písm. a),
3. zariadenie a súčasti zariadenia vylúčené z iných kategórií VM.
Zahrnuté sú tieto výrobky:
1. podpoložka VM 7 písm. f) ochranné a dekontaminačné vybavenie špeciálne
navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely, súčasti a chemické zmesi,
2. podpoložka VM 7 písm. g) vybavenie špeciálne navrhnuté alebo modifikované na
vojenské účely, na zaisťovanie alebo identifikáciu materiálov uvedených vo VM 7
písm. a), VM 7 písm. b) alebo VM 7 písm. d) a jeho špeciálne navrhnuté súčasti.
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. všetky látky s týmito charakteristikami:

a. detonačná rýchlosť rovná alebo vyššia ako 8 000 m/s,
b. hustota rovná alebo najviac 1,80 g/cm3.
2. všetky výbušniny a súvisiace zmesi:
a. podpoložka VM 8 písm. a) 15. bod HNS (hexanitrostilbén)
(CAS 20062-22-0),
b. podpoložka VM 8 písm. a) 21.bod RDX a deriváty:
- RDX (cyklotrimetyléntrinitramín, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,
3,5-triazín, 1,3,5-trinitro-1,3,5 triazocyklohexán, hexogén) (CAS 121-82-4),
- Keto-RDX (K-6 alebom2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanón)
(CAS 115029-35-1),
c. podpoložka VM 8 písm. a) 23. bod TATB (triaminotrinitrobenzén)
(CAS 3058-38-6).
3. všetky látky, ktoré možno priamo alebo nepriamo použiť pri výrobe zbraní na
submuníciu, na ktoré sa vzťahuje Dohovor o kazetovej munícii podpísaný
v Osle 3. decembra 2008 okrem tých, ktoré sú určené pre členské štáty, ktoré
ratifikovali Dohovor o kazetovej munícii.

VM 9

Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:

VM 10

Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. kompletné lietadlá, vzdušné dopravné prostriedky ľahšie ako vzduch, ktoré patria
do podpoložky VM 10 písm. a), VM 10 písm. b) alebo VM 10 písm. c),

1. kompletné vojenské plavidlá (hladinové alebo podvodné), ktoré patria do
podpoložky VM 9 písm. a),
2. kompletné trupy lodí,
3. podpoložka VM 9 písm. a) 2. bod písm. d) aktívne obranné zbraňové
systémy uvedené vo VM 4 písm. b), VM 5 písm. c) alebo VM 11 písm. a),
4. podpoložka VM 9 písm. b) 4. bod pohonné systémy nezávislé od vzduchu
špeciálne navrhnuté pre ponorky,
5. podpoložka VM 9 písm. d) protiponorkové a protitorpédové ochranné siete
špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské účely,
6. položky uvedené v podpoložke VM 9 písm. c) snímacie zariadenia
používané pod vodou špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské účely
a ich ovládanie a súčasti špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské
účely.

2. trupy pre bojové lietadlá a bojové vrtuľníky,
3. motory pre bojové lietadlá,
4. zariadenie a súčasti zariadenia vylúčené z iných kategórií VM.
VM 11

Zahrnuté sú tieto výrobky:

1. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. g) navádzacie a navigačné
zariadenia okrem zariadení špeciálne skonštruovaných alebo upravených pre
riadené strely, rakety, kozmické nosné rakety a bezpilotné vzdušné prostriedky
(„UAV“),
2. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. h) digitálne zariadenia pre
rádiovú komunikáciu využitím troposférického rozptylu,
3. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. j) automatizované systémy
velenia a riadenia.
VM 12
VM 13
VM 14
VM 15
VM 16

Nezahrnutá
Zahrnutá
Zahrnutá
Zahrnuté všetky výrobky okrem tohto:
- podpoložka VM 15 písm. f).
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem tohto:

- všetky položky týkajúce sa výrobkov súvisiacich s balistickou technológiou
a šírením chemických, biologických, rádiologických a jadrových („CBRN“)
materiálov.
VM 17

Zahrnuté sú tieto výrobky:
1. podpoložka VM 17 písm. b) stavebné zariadenia špeciálne navrhnuté na vojenské
účely,
2. podpoložka VM 17 písm. d) zariadenia pre terénnych technikov a špecialistov
špeciálne navrhnuté na vojenské účely,
3. podpoložka VM 17 písm. j) pojazdné opravárenské dielne špeciálne navrhnuté alebo
„modifikované“ na údržbu vojenských zariadení,
4. podpoložka VM 17 písm. k) poľné generátory špeciálne navrhnuté alebo
„modifikované“ na vojenské účely,
5. podpoložka VM 17 písm. l) kontajnery, ktoré sú špeciálne navrhnuté alebo
„modifikované“ na vojenské účely,
6. podpoložka VM 17 písm. m) trajekty iné ako tie, ktoré sú uvedené v iných
položkách Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ, mosty a pontóny špeciálne
navrhnuté na vojenské účely,

7. podpoložka VM 17 písm. o) vybavenie na ochranu pred laserom špeciálne
VM 18
VM 19
VM 20
VM 21

VM 22

navrhnuté na vojenské účely.
Zahrnutá
Nezahrnutá
Nezahrnutá
Zahrnuté sú tieto výrobky:
1. podpoložka VM 21písm. a) softvér osobitne navrhnutý alebo upravený na použitie
výrobkov uvedených vo všeobecnej transferovej licencii,
2. podpoložka VM 21 písm. b) 4. bod softvér osobitne navrhnutý na vojenské účely
alebo osobitne navrhnutý na aplikácie systémov velenia, riadenia, spojenia a
informácií (C3I) alebo velenia, riadenia, spojenia počítačov a informácií (C4I).
Zahrnutá je
- iba nevyhnutná technológia potrebná na používanie výrobkov povolených
v tej istej všeobecnej transferovej licencii.

Príloha č. 2
k opatreniu č. 1/2019
VŠEOBECNÁ TRANSFEROVÁ LICENCIA
podľa § 24 ods. 2 písm. c) zákona na opravu a údržbu
VM číslo
VM 1
VM 2
VM 3

Zoznam kategórií VM
Zahrnutá
Zahrnutá
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. submunícia, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o kazetovej munícii,
2. terminálovo navádzané strely,

3. munícia, projektily a patentné náboje špeciálne konštruované na vojenské
účely.
VM 4

VM 5

VM 6

VM 7

Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. podpoložka VM 4 písm. a) bomby, torpéda, rakety, riadené strely, iné zariadenia
a nálože a súčasti, ktoré boli špeciálne skonštruované alebo upravené na vojenské
účely,
2. podpoložka VM 4 písm. b) špeciálne skonštruované súčasti na účely spúšťania,
ukladania, odlákania, rušenia, prerušenia, ktoré patria do podpoložky VM 4 písm. a)
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. podpoložka VM 5. písm. b) systémy na zameranie, stanovenie, určenie
vzdialenosti, sledovanie a stopovanie cieľa, zariadenia na detekciu, fúziu dát,
rozpoznanie alebo identifikáciu a zariadenia na integráciu senzorov,
2. podpoložka VM 5. písm. c) prostriedky obrany pre položky uvedené vo
VM 5 písm. a) alebo VM 5 písm. b).
Všetky výrobky by sa mali dodávať bez šifrovacieho komponentu a bez integrovanej
databázy.
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:

1. kompletné vozidlá,
2. podvozky a strelecké veže, ktoré patria do podpoložky VM 6 písm. a),
3. zariadenie a súčasti zariadenia vylúčené z iných kategórií VM.
Zahrnuté sú tieto výrobky:
1. podpoložka VM 7. písm. f) ochranné a dekontaminačné vybavenie špeciálne
navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely, súčasti a chemické zmesi,
2. podpoložka VM 7. písm. g) vybavenie špeciálne navrhnuté alebo modifikované na

VM 8

vojenské účely, na zaisťovanie alebo identifikáciu materiálov uvedených vo VM 7
písm. a), VM 7 písm. b) alebo VM 7 písm. d) a jeho špeciálne navrhnuté súčasti.
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. všetky látky s týmito charakteristikami:

a. detonačná rýchlosť rovná alebo vyššia ako 8 000 m/s,
b. hustota rovná alebo najviac 1,80 g/cm3.
2. všetky výbušniny a súvisiace zmesi:
a. podpoložka VM 8 písm. a) 15. bod HNS (hexanitrostilbén)
(CAS 20062-22-0),
b. podpoložka VM 8 písm. a) 21.bod RDX a deriváty:
- RDX (cyklotrimetyléntrinitramín, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro1,3,5-triazín, 1,3,5-trinitro-1,3,5 triazocyklohexán, hexogén)
(CAS 121-82-4),
- keto-RDX (K-6 alebom2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanón)
(CAS 115029-35-1),
c. podpoložka VM 8 písm. a) 23. bod TATB (triaminotrinitrobenzén)
(CAS 3058-68-6).
3. všetky látky, ktoré možno priamo alebo nepriamo použiť pri výrobe zbraní na
submuníciu, na ktoré sa vzťahuje Dohovor o kazetovej munícii podpísaný
v Osle 3.decembra 2008 okrem tých, ktoré sú určené pre členské štáty, ktoré
ratifikovali Dohovor o kazetovej munícii.
VM 9

Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:

VM 10

Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. kompletné lietadlá, vzdušné dopravné prostriedky ľahšie ako vzduch, ktoré patria
do podpoložky VM 10 písm. a) alebo VM 10 písm. c),

1. kompletné vojenské plavidlá (hladinové alebo podvodné), ktoré patria do
podpoložky VM 9 písm. a),
2. kompletné trupy lodí,
3. položky uvedené v podpoložke VM 9 písm. c) snímacie zariadenia
používané pod vodou špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské účely
a ich ovládanie a súčasti špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské
účely.

2. trupy pre bojové lietadlá a bojové vrtuľníky,
3. motory pre bojové lietadlá,
4. zariadenie a súčasti zariadenia vylúčené z iných kategórií VM.
VM 11

Zahrnuté sú tieto výrobky:

1. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. g) navádzacie a navigačné
zariadenia okrem zariadení špeciálne skonštruovaných alebo upravených pre
riadené strely, rakety, kozmické nosné rakety a bezpilotné vzdušné prostriedky
(„UAV“),
2. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. h) digitálne zariadenia pre
rádiovú komunikáciu využitím troposférického rozptylu,
3. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. j) automatizované systémy
velenia a riadenia.
VM 12
VM 13
VM 14
VM 15
VM 16

Nezahrnutá
Zahrnutá
Zahrnutá
Zahrnutá
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:

- všetky položky týkajúce sa výrobkov súvisiacich s balistickou technológiou
a šírením chemických, biologických, rádiologických a jadrových („CBRN“)

materiálov.
VM 17

VM 18
VM 19
VM 20
VM 21

VM 22

Zahrnuté sú tieto výrobky:
1. podpoložka VM 17 písm. b) stavebné zariadenia špeciálne navrhnuté na vojenské
účely,
2. podpoložka VM 17 písm. d) zariadenia pre terénnych technikov a špecialistov
špeciálne navrhnuté na vojenské účely,
3. podpoložka VM 17 písm. j) pojazdné opravárenské dielne špeciálne navrhnuté alebo
„modifikované“ na údržbu vojenských zariadení,
4. podpoložka VM 17 písm. k) poľné generátory špeciálne navrhnuté alebo
„modifikované“ na vojenské účely,
5. podpoložka VM 17 písm. l) kontajnery, ktoré sú špeciálne navrhnuté alebo
„modifikované“ na vojenské účely,
6. podpoložka VM 17 písm. m) trajekty iné ako tie, ktoré sú uvedené v iných
položkách Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ, mosty a pontóny špeciálne
navrhnuté na vojenské účely,
7. podpoložka VM 17 písm. o) vybavenie na ochranu pred laserom špeciálne
navrhnuté na vojenské účely.
Zahrnutá
Nezahrnutá
Nezahrnutá
Zahrnuté sú tieto výrobky:
1. podpoložka VM 21 písm. a) softvér osobitne navrhnutý alebo upravený na použitie
výrobkov uvedených vo všeobecnej transferovej licencii,
2. podpoložka VM 21 písm. b) 4. bod softvér osobitne navrhnutý na vojenské účely
alebo osobitne navrhnutý na aplikácie systémov velenia, riadenia, spojenia a
informácií (C3I) alebo velenia, riadenia, spojenia, počítačov a informácií (C4I).
Zahrnutá je
- technológia potrebná na používanie výrobkov povolených v tej istej všeobecnej
transferovej licencii.

Príloha č. 3
k opatreniu č. 1/2019
VŠEOBECNÁ TRANSFEROVÁ LICENCIA
podľa § 24 ods. 2 písm. c) zákona na vystavovanie
VM číslo
VM 1
VM 2
VM 3
VM 4

VM 5

VM 6
VM 7

VM 8
VM 9

VM 10

Zoznam kategórií VM
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. zbrane špeciálne konštruované na vojenské účely,
2. hlavne a závorníky pre zbrane špeciálne konštruované na vojenské účely.
podpoložky c) a d). Zahrnuté sú všetky výrobky.

Zahrnutý je
- inertný model streliva
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. podpoložka VM 4 písm. a) všetky výrobky sú vylúčené okrem inertných modelov,
ktoré sú zahrnuté,
2. podpoložka VM 4 písm. b) špeciálne konštruované súčasti na účely spúšťania,
ukladania, odlákania, rušenia, prerušenia, ktoré patria do podpoložky VM 4 písm. a).
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem tohto:
- podpoložka VM 5 písm. c) prostriedky obrany pre položky uvedené v podpoložkách
VM 5 písm. a) alebo VM 5 písm. b),
Všetky výrobky by sa mali dodávať bez šifrovacieho komponentu a bez integrovanej
databázy.
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. kompletné vozidlá, ktoré patria do podpoložky VM 6 písm. a),
2. podvozky a strelecké veže, ktoré patria do podpoložky VM 6 písm. a).
Vylúčené sú všetky výrobky okrem týchto:
1. podpoložka VM 7 písm. f) ochranné a dekontaminačné vybavenie špeciálne
navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely, súčasti a chemické zmesi,
2. podpoložka VM 7 písm. g) vybavenie špeciálne navrhnuté alebo modifikované na
vojenské účely, na zaisťovanie alebo identifikáciu materiálov uvedených vo VM 7
písm. a), VM 7 písm. b) alebo VM 7 písm. d) a jeho špeciálne navrhnuté súčasti.
Nezahrnutá
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:

1. kompletné vojenské plavidlá (hladinové alebo podvodné),
2. kompletné trupy lodí,
3. položky uvedené v podpoložke VM 9 písm. c) snímacie zariadenia
používané pod vodou špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské účely
a ich ovládanie a súčasti špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské
účely.
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. kompletné lietadlá

2. trupy pre bojové lietadlá a bojové vrtuľníky,
3. motory pre bojové lietadlá.
VM 11

Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:

1. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. a) elektronické prostriedky
obrany a elektronické zariadenia na boj proti obrane vrátane zariadení na
rušenie a odrušovanie,
2. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. b) elektrónky schopné
zmeniť pracovné frekvencie (Frequency agile tubes),

3. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. c) elektronické systémy
alebo zariadenia buď na prieskum a monitorovanie elektromagnetického
spektra pre vojenské spravodajstvo, alebo na bezpečnostné účely alebo na
obranu proti takémuto prieskumu alebo monitorovaniu,
4. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. d) prostriedky obrany
používané pod vodou vrátane akustických a magnetických rušiacich zariadení
a lákadiel, zariadení určených na zariadenie vonkajších alebo chybných
signálov do sonarových prijímačov,
5. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. e) zariadenia na bezpečné
spracovávanie dát, zariadenia na zabezpečovanie dát a ich prenosu a
bezpečnostné komunikačné zariadenia využívajúce procesy šifrovania,
6. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. f) zariadenia na identifikáciu,
autentifikáciu a vkladanie kľúčov a zariadenia na správu, výrobu a distribúciu
kľúčov,
7. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. i) digitálne demodulátory
špeciálne navrhnuté na získavanie spravodajských informácií zachytávaním
signálov,
8. podpoložka VM 11 písm. b) zariadenia na rušenie globálnych navigačných
satelitných systémov (GNSS) a špeciálne navrhnuté súčasti pre ne,
9. podpoložka VM 11 písm. c) „kozmické lode“ špeciálne navrhnuté alebo
upravené pre vojenské použitie a súčasti „kozmických lodí“ špeciálne navrhnuté
alebo upravené pre vojenské použitie.
VM 12
VM 13
VM 14
VM 15
VM 16
VM 17

VM 18
VM 19
VM 20
VM 21

Nezahrnutá
Zahrnutá
Zahrnutá
Zahrnutá
Zahrnutá
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. podpoložka VM 17 písm. f) „knižnice“ špeciálne navrhnuté alebo upravené na
vojenské účely so systémami, zariadeniami alebo súčasťami uvedenými v Spoločnom
zozname vojenského materiálu EÚ,
2. podpoložka VM 17 písm. g) zariadenia na generáciu jadrovej energie alebo pohonu
vrátane jadrových reaktorov špeciálne navrhnuté na vojenské účely a ich súčasti
špeciálne určené alebo modifikované na vojenské účely,
3. podpoložka VM 17 písm. h) zariadenia a materiál, s náterom alebo inou úpravou na
potlačenie rozlišovacích znakov, špeciálne navrhnuté na vojenské účely, iné ako tie,
ktorú sú uvedené v iných položkách Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ,
4. podpoložka VM 17 písm. i) simulačné zariadenia špeciálne navrhnuté pre vojenské
„jadrové reaktory“.
Zahrnutá
Nezahrnutá
Nezahrnutá
Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:
1. podpoložka VM 21 písm. a) softvér osobitne navrhnutý alebo upravený na:
- vývoj, výrobu, prevádzku alebo údržbu zariadení uvedených v Spoločnom
zozname vojenského materiálu EÚ,
- vývoj alebo výrobu materiálov uvedených v Spoločnom zozname vojenského
materiálu EÚ,
- vývoj, výrobu, prevádzku alebo údržbu softvéru uvedeného v Spoločnom zozname
vojenského materiálu EÚ,
2. softvér osobitne navrhnutý alebo upravený na použitie položiek neuvedených
v zozname v aktuálnej všeobecnej transferovej licencii.

VM 22

Zahrnutá je
- iba nevyhnutá technológia potrebná na používanie výrobkov v tej istej
všeobecnej transferovej licencii.

Príloha č. 4
k opatreniu č. 1/2019
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení
podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ
L 146, 10. 6. 2009) v znení smernice Komisie 2010/80/EÚ z 22. novembra 2010 (Ú. v. EÚ
L 308, 24. 11. 2010), smernice Komisie 2012/10/EÚ z 22. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 85, 24. 3. 2012),
smernice Komisie 2012/47/EÚ zo 14. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 31, 31. 1. 2013), smernice
Komisie 2014/18/EÚ z 29. januára 2014 (Ú. v. EÚ L 40, 11. 02. 2014), smernice Komisie (EÚ)
2016/970 z 27. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 163, 21. 6. 2016), odporúčania Komisie (EÚ) 2016/2123
z 30. novembra 2016 (Ú. v. EÚ L 329/101, 3.12.2016), odporúčania Komisie (EÚ) 2016/2124 z 30.
novembra 2016 (Ú. v. EÚ L 329/105, 3.12.2016), odporúčania Komisie (EÚ) 2018/2050 z 19.
decembra 2018 (Ú. v. EÚ L 327/89, 21.12.2018), odporúčania Komisie (EÚ) 2018/2051 z 19.
decembra 2018 (Ú. v. EÚ L 327/94, 21.12.2018) a odporúčania Komisie (EÚ) 2018/2052 z 19.
decembra 2018 (Ú. v. EÚ L 327/98, 21.12.2018).
.

